
Scenariusz zajęć

Miejsce: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Data: 17.03.2021r – lekcja 45 minut

Klasa: I TŻ 

Liczba uczniów – 20

Nauczyciel: Magdalena Kracik

Przedmiot: Zasady żywienia

Temat: Ilość cukru spożywanego  w diecie. Zawartość w produktach spożywczych. Skutki spożywania 
nadmiaru cukru.

Cel:

 Zapoznanie uczniów z podziałem węglowodanów oraz ich roli w żywieniu człowieka
 Omówienie grup produktów będących źródłem cukrów prostych

 Nabycie umiejętności przeliczania zawartości cukrów prostych w produktach na podstawie etykiety 
produktu

 Zapoznanie uczniów ze skutkiem spożywania nadmiernych ilości cukrów prostych

Metody:

 Pogadanka
 Burza mózgów

 Zajęcia praktyczne

 Praca indywidualna

 zajęcia z użyciem narzędzi TIK - wideolekcja z użyciem narzędzia Gsuit

 Czas trwania: 45 min

 Środki dydaktyczne:
 Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji: wykorzystanie aplikacji 

https://learningapps.org/15686843

 Prezentacja Power Point

 Etykiety produktów

 Film o ilości spożywanego cukru w diecie: https://zywienie.abczdrowie.pl/co-jest-zdrowsze-cukier-
czy-syrop-glukozowy-z-kukurydzy za dużo cukru w diecie: co skutkuje -  otyłością i cukrzycą

https://zywienie.abczdrowie.pl/co-jest-zdrowsze-cukier-czy-syrop-glukozowy-z-kukurydzy
https://zywienie.abczdrowie.pl/co-jest-zdrowsze-cukier-czy-syrop-glukozowy-z-kukurydzy
https://learningapps.org/15686843


Zdobyta wiedza i umiejętności ucznia:

 Potrafi wymienić produkty będące źródłem węglowodanów prostych i złożonych
 Uczy się czytania i interpretacji informacji zawartych na etykiecie produktów

 Uczy się przeliczania zawartości cukru w produktach w odniesieniu do miar domowych

 Potrafi wymienić skutki zdrowotne spożywania nadmiernych ilości cukru (choroby)

Przebieg zajęć:

Część teoretyczna (20 minut):

 Wprowadzenie – pogadanka/burza mózgów na temat jakie są główne składniki odżywcze 
istotne w codziennej diecie?

 Jaka jest rola węglowodanów?
Węglowodany, czyli cukry, powinny stanowić główne źródło energii dla organizmu. Węglowodany 
są „paliwem”, które napędzają organizm do prawidłowego funkcjonowania.  Węglowodany są 
również źródłem glukozy, która jest niezbędna do pracy mózgu, szczególnie podczas nauki i 
wzmożonej koncentracji. Wyróżniamy 2 rodzaje węglowodanów: węglowodany (cukry) proste, 
węglowodany (cukry) złożone.  Podział opiera się na szybkości przedostawania się danego rodzaju 
cukru do krwioobiegu. Cukry proste są rozkładane szybciej niż cukry złożone i powodują gwałtowny
wzrost poziomu glukozy we krwi. Zaletą węglowodanów złożonych jest dłuższy czas ich trawienia i 
wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Energia uzyskiwana z takiego pożywienia jest 
przyswajana stopniowo, a odczucie sytości utrzymuje się znacznie dłużej niż po zjedzeniu 
węglowodanów prostych (cukrów).

 Jakie grupy produktów są źródłem węglowodanów?

 Które produkty są źródłem cukrów prostych?

 Jakie są konsekwencje spożywania nadmiernych ilości cukrów prostych?

Część praktyczna – jak odczytać zawartość cukru w produktach? (20 minut):

Uczniowie przynoszą na zajęcia opakowania różnych produktów które mają w domu i częściowo zostaną 
one przygotowane przez nauczyciela prowadzącego. Część praktyczna rozpoczyna się od zapoznania 
uczniów z etykietami produktów poprzez krótką pogadankę.

 Co to jest wartość odżywcza produktu znajdująca się na etykiecie produktu?
Ta informacja na etykiecie wskazuje, jaką wartość energetyczną i ile wybranych składników 
odżywczych znajduje się w produkcie. Informacja ta podawana jest w przeliczeniu na 100 g lub 100 



ml produktu. Dodatkowo może być podana wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia, 
która wskazuje jaką część RWS na energię lub dany składnik odżywczy pokrywa 100 g/100 ml i/lub 
porcja produktu.

 Gdzie na etykiecie produktu można zaleźć informację o zawartości cukru w produktu?
Na etykiecie produktu w tabeli wartości odżywczej zawartej w 100g produktu lub jego porcji 
znajdują się pozycje mówiące o: wartości energetycznej tzw. kaloryczność produktu, zawartość 
białka, tłuszczu, węglowodanów, soli. Znajduje się również pozycja zawartości cukru.

 Jak odczytać i zinterpretować zawartość cukru w produkcie?
Zawartość cukru zawarta w produkcie wyrażona jest 100g lub porcji produktu. Dla łatwiejszego 
zobrazowania zawartości cukru w produkcie warto ilość zawartą w 100g produktu, porcji lub całej 
masie produktu przedstawić w kostkach cukru. 1 kostka cukru to 5 g cukru. Zatem jeśli w produkcie 
zawarte w 100 g jest 10g cukru to obrazujemy to w postaci 2 kostek cukru. 

Zadanie uczniów: Uczniowie widzą etykiety produktów: słodyczy (batonów, ciastek, żelek etc.), napojów 
słodkich, soków kartonowych, słodkich płatków śniadaniowych, słodkich jogurtów, serków 
homogenizowanych. Zadaniem uczniów jest przeliczenie zawartości cukru w produkcie i zobrazowanie jej 
za pomocą kostek cukru lub łyżeczek cukru.

Podsumowanie i zakończenie zajęć (5 minut):

Nauczyciel krótko podsumowuje informacje dotyczące skutków nadmiernego spożycia cukru, głównych 
źródeł cukru w diecie oraz wymienia grupy produktów, które powinny być źródłem węglowodanów 
złożonych. Posługuje się również przykładem etykiety jako źródłem informacji o zawartości cukru w 
produkcie, na który należy zwracać uwagę przy  zakupie produktu.
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